
Нижньосироватська сілська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   27 лютого 2020 року
село Нижня Сироватка

    Про  план заходів 
у сфері охорони навколишнього
природного середовища та в 
сфері благоустрою  на території 
Нижньосироватської сільської ради

Керуючись  п.  7  ч.  «а»  ст.  30  ЗУ  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  та  заслухавши  план  заходів  у  сфері  охорони  навколишнього
природного  середовища  та  в  сфері  благоустрою  на  території
Нижньосироватської  сільської  ради  з  метою  наведення  належного
санітарного  порядку  на   території  Нижньосироватської  сільської  ради
виконком Нижньосироватськаої сільської ради вирішив:

1. Затвердити план заходів у сфері  охорони навколишнього природного
середовища та в сфері благоустрою  на території Нижньосироватської
сільської ради  (додаються).

Сільський голова                                                        В.Ю. Суспіцин



Додаток № 1
до рішення виконкому № 
від 28.02.2020 року

ПЛАН ЗАХОДІВ

у сфері охорони навколишнього природного середовища та у сфері
благоустрою території Нижньосироватської сільської ради   на 2020 рік

№
п/п

Назва заходу Період Виконавець

1. Затвердження  закріпленої  території  за  суб’єктами
благоустрою  (підприємствами,  установами,
організаціями,  фізичними  особами –  підприємцями,
громадянами)

березень виконавчий  комітет
Нижньосироватської  сільської
ради

2. Затвердження  правил  благоустрою
Нижньосироватської сільської ради

липень виконавчий  комітет
Нижньосироватської  сільської
ради

3. Проведення  інформаційно-роз’яснювальної  роботи
щодо  недопущення  порушень  Правил  благоустрою
території Нижньосироватської сільської ради 

постійно виконавчий  комітет
Нижньосироватської  сільської
ради
секретар сільської ради
в.о. старости
спеціаліст ІІ категорії сільської
ради,  начальник  відділу
земельних  відносин,
містобудування  та
благоустрою

4 Проведення  роз’яснювальної  роботи  щодо
заключення  договорів  на  вивіз  сміття  з  власної
території підприємств, установ, організацій, фізичних
осіб-підприємців  із закріпленої за ними територій

Протягом року сільський голова 
секретар сільської ради
во. старости
спеціаліст ІІ категорії сільської
ради
начальник  відділу  земельних
відносин,  містобудування  та
благоустрою

5 Посилити  роботу  щодо  виявлення  порушників
Правил  благоустрою  території  Нижньосироватської
сільської ради 

ІІ-ІІІ  квартал  2020
року

секретар сільської ради
во. старости
спеціаліст ІІ категорії сільської
ради
начальник  відділу  земельних
відносин,  містобудування  та
благоустрою

6. Проведення щорічної акції «За чисте довкілля» квітень-травень
2020 року

виконавчий  комітет
Нижньосироватської  сільської
ради,  підприємства,  установи,
організації,  фізичні  особи  –
підприємці, жителі сіл

7 Ліквідація  аварійних,  фаутних,  сухостійних,
вражених омелою та самосійних дерев

протягом року виконавчий  комітет
Нижньосироватської  сільської
ради

8. Боротьба з бур’янами та амброзією ІІ-ІІІ  квартал  2020
року

виконавчий  комітет
Нижньосироватської  сільської
ради,  підприємства,  установи,
організації,  фізичні  особи  –
підприємці, жителі села

9. Закупівля та висадка саджанців дерев, кущів на  весні  та  (або)
восени

виконавчий  комітет
Нижньосироватської  сільської



ради
10. Ліквідації  навалів  сміття  та  несанкціонованих

(стихійних) звалищ сміття
Протягом року Виконавчий комітет

Нижньосироватської  сільської
ради

Секретар сільської ради Г.М. Носенко



Нижньосироватська сілська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   27 лютого 2020 року
село Нижня Сироватка

    Про  святкування Масляної

Керуючись ст. 32 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою
підвищення  рівня  організації  дозвілля  населення  громади,  збереження
нематеріальної культурної спадщини, виховання  молодого покоління в дусі
поваги   до  народних  традицій,  звичаїв  і  обрядів   виконком
Нижньосироватськаої сільської ради вирішив:

1. Організувати  та  провести  29  лютого  2020  року  о  12  годині   свято
Масляної на території села Нижня Сироватка.

2. Затвердити план заходів  по підготовці та святкуванню свята Масляної
(додаток1).

Сільський голова                                                        В.Ю. Суспіцин



Додаток1
до рішення виконкому 
від 27.02.2020 року

План

заходів по підготовці та проведенню свята Масляної на території села Нижня Сироватка

1.  Організувати святковий концерт 
Директор СБК,  керівник художній

2. Облаштувати  фотозони
  відділ культури, молоді, спорту та туризму сільської ради 
3. Організувати масові гуляння,  розваги, ігри та спортивні змагання

  Директор СБК, керівник художній
4. Рекомендувати підприємствам торгівлі взяти участь  у проведенні свята

Виконком сільської ради
5. Забезпечити дотримання  правопорядку під час  проведення свята

Виконком сільської ради
6. Забезпечити висвітлення заходів по святкуванню Масляної на сайті сільської ради.
   Спеціаліст – методист  відділу культури молоді, спорту та туризму сільської ради 
7. Відділу  планово – фінансового та економічного розвитку  забезпечити фінансування заходів  по 
проведенню свята Масляної.

Начальник відділу – головний бухгалтер

Секретар сільської ради                                        Г.М.Носенко

 



 

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 27 лютого 2020 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Старе Село  

Розглянувши  заяву  Теліженко  О.  М.  та  акт  обстеження  зелених
насаджень, що підлягають видаленню від 24.02.2020 року у кількості 2  шт.
керуючись Постановою КМУ № 1045 від 01.08.2006 року «Про затвердження
Порядку  видалення  дерев,  кущів,  газонів  і  квітників  у  населених пунктах
України», п. 7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
виконком Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл Теліженко О.М. на видалення зелених насаджень: у кількості
2 шт., а саме: 2 ялини .

Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 27 лютого 2020 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Старе Село  

Розглянувши заяву Ганази Г.П.  та акт обстеження зелених насаджень,
що підлягають видаленню від 22.01.2020 року у кількості 4  шт. в селі Старе
Село  по  вул.  Сумська,  34А,  керуючись  Постановою  КМУ  №  1045  від
01.08.2006 року «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів
і квітників у населених пунктах України», п. 7 ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» виконком Нижньосироватської сільської
ради вирішив:

1. Надати дозвіл Ганаза Г.П. на видалення зелених насаджень: у кількості 4
шт., а саме: 4 липи  по вул. Сумська,  34А.

Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 27 лютого 2020 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  

Розглянувши заяву Клименко О. М. акт обстеження зелених насаджень,
що підлягають видаленню від 22.01.2020 року у кількості 3  шт. в селі Нижня
Сироватка  по  вул.  30  років  Перемоги  біля  буд.  6,  керуючись  Постановою
КМУ № 1045  від  01.08.2006  року  «Про затвердження Порядку  видалення
дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України», п. 7 ст. 30
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1.  Надати  дозвіл  Клименко  О.  М.  на  видалення  зелених  насаджень:  у
кількості 3 шт., а саме: 1 яблуня, 2 вишні   по вул. 30 років Перемоги  біля
буд. 6.

Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 27 лютого 2020 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул.  Сумська з № 92 по № 98 
та проїзд з вул. Сумська на вул. Набережна

Розглянувши  заяву  Фесенко  Л.Ю.  начальника  відділу  земельних
відносин, містобудування та благоустрою сільської ради та акт обстеження
зелених насаджень, що підлягають видаленню від 22.01.2020 року у кількості
35 шт. в селі Нижня Сироватка в кінці земельних ділянок по  вул.  Сумська з
№  92  по  №  98  та  проїзд  з  вул.  Сумська  на  вул.  Набережна, керуючись
Постановою КМУ № 1045 від 01.08.2006 року «Про затвердження Порядку
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України», п.
7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл  на видалення зелених насаджень: у кількості 35 шт., а саме:
35 кленів  в кінці земельних ділянок по вул. Сумська з № 92 по № 98 та
проїзд з вул. Сумська на вул. Набережна.

Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 27 лютого 2020 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул.  Шлях, 155.

Розглянувши  заяву  гр.  та  акт  обстеження  зелених  насаджень,  що
підлягають видаленню від 22.01.2020 року у кількості 3  шт. в селі Нижня
Сироватка  по  вул.  Шлях,  155,  керуючись  Постановою  КМУ  №  1045  від
01.08.2006 року «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів
і квітників у населених пунктах України», п. 7 ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» виконком Нижньосироватської сільської
ради вирішив:

1.  Надати дозвіл гр.  на видалення зелених насаджень: у кількості  3  шт.,  а
саме: 3 осокори   по вул. Шлях,155.

Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від 27 лютого   2020 року
село Нижня Сироватка

    Про розгляд заяви гр. 
про уточнення адреси  

Розглянувши  заяву гр. про уточнення  адреси житлового будинку  та
місця  розташування  земельних  ділянок   у  зв’язку  з  виявленими
розбіжностями у  документах,  де  згідно  технічного  паспорту  значиться   с.
Нижня  Сироватка   вул.  Набережна,  буд.  (67)  69А,   свідоцтві  про  право
власності  на  жилий  будинок    значиться   с.  Нижня  Сироватка   вул.
Набережна,  буд.  67,  а  державних  актах  на  право   власності  на  земельну
ділянку   серії  ЯЛ № 409165 та серії ЯЛ № 420359  виданого 04.10.2011 року
значиться  с. Нижня Сироватка вул. Набережна, 69А, керуючись п. 1 ст. 52, п.
10  частини  «б»  ст.  30  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»  з  метою   впорядкування  нумерації  домоволодінь  та  місця
розташування  земельних  ділянок   в  с.  Нижня  Сироватка  виконком
Нижньосироватської  сільської ради вирішив:

1.  Уточнити адресу житлового будинку  та  місця розташування земельних
ділянок   померлого гр. село Нижня Сироватка, вулиця  Набережна, будинок
69А (шістдесят дев’ять А) Сумського району Сумської області.

Сільський голова                                       В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від  27 лютого 2020 року
село Нижня Сироватка

    Про переведення дачного (садового) 
будинку у жилий будинок 

Керуючись ст. 8¹ Житлового кодексу УРСР, ст. 40 Закону України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»  відповідно  до  Порядку  переведення
дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам
у жилі будинки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
29.04.2015 року № 321 розглянувши заяву гр., який діє за дорученням від гр.
та технічний  звіт   про проведення  технічного огляду дачного (садового)
будинку  про  переведення  дачного  (садового)  будинку  у  жилий  будинок,
виконком Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Перевести дачний (садовий) будинок у жилий будинок відповідно до звіту
про  проведення  технічного  огляду  дачного  (садового)   будинку,  що
розташований  за  адресою:  Сумська  область,  Сумський  район,  землі
Нижньосироватської   сільської ради за межами населеного пункту, садівниче
товариство «Плодоовочівник»   будинок № 944.

2. Присвоїти поштову адресу жилому  будинку  за адресою: Сумська область,
Сумський  район,  землі  Нижньосироватської  сільської  ради  за  межами
населеного пункту, садівниче товариство «Плодоовочівник»  будинок  № 944.

Сільський голова                                                    В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   27 лютого   2020 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Безуглого А.П.

Розглянувши заяву   гр. про  уточнення місця розташування земельної
ділянки  кадастровий  номер  5924788700:01:003:0126  в  обслуговуючому
кооперативі «Липки» , яка належить  на праві приватної власності, керуючись
ст.  31  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної  ділянки кадастровий
номер  5924788700:01:003:0126,  яка  належить  гр.  на  праві   приватної
власності,  а  саме:  Сумська  область  Сумський  район,  територія
Нижньосироватської  сільської  ради,  обслуговуючий  кооператив  «Липки»
земельна ділянка №  1 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   27 лютого   2020 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Безуглого А.П.

Розглянувши заяву  гр. про  уточнення місця розташування земельної
ділянки  кадастровий  номер  5924788700:01:003:0116  в  обслуговуючому
кооперативі «Липки» , яка належить  на праві приватної власності, керуючись
ст.  31  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної  ділянки кадастровий
номер  5924788700:01:003:0116,  яка  належить  гр.  на  праві   приватної
власності,  а  саме:  Сумська  область  Сумський  район,  територія
Нижньосироватської  сільської  ради,  обслуговуючий  кооператив  «Липки»
земельна ділянка №  2 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   27 лютого   2020 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Безуглого А.П.

Розглянувши заяву  гр. про  уточнення місця розташування земельної
ділянки  кадастровий  номер  5924788700:01:003:0125  в  обслуговуючому
кооперативі «Липки» , яка належить  на праві приватної власності, керуючись
ст.  31  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної  ділянки кадастровий
номер  5924788700:01:003:0125,  яка  належить  гр.  на  праві   приватної
власності,  а  саме:  Сумська  область  Сумський  район,  територія
Нижньосироватської  сільської  ради,  обслуговуючий  кооператив  «Липки»
земельна ділянка №  3 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   27 лютого   2020 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Безуглого А.П.

Розглянувши заяву  гр. про  уточнення місця розташування земельної
ділянки  кадастровий  номер  5924788700:01:003:0127  в  обслуговуючому
кооперативі «Липки» , яка належить  на праві приватної власності, керуючись
ст.  31  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної  ділянки кадастровий
номер  5924788700:01:003:0127,  яка  належить  гр.на  праві   приватної
власності,  а  саме:  Сумська  область  Сумський  район,  територія
Нижньосироватської  сільської  ради,  обслуговуючий  кооператив  «Липки»
земельна ділянка №  4 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   27 лютого   2020 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Безуглого А.П.

Розглянувши заяву  гр. про  уточнення місця розташування земельної
ділянки  кадастровий  номер  5924788700:01:003:0124  в  обслуговуючому
кооперативі «Липки» , яка належить  на праві приватної власності, керуючись
ст.  31  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної  ділянки кадастровий
номер  5924788700:01:003:0124,  яка  належить  гр.на  праві   приватної
власності,  а  саме:  Сумська  область  Сумський  район,  територія
Нижньосироватської  сільської  ради,  обслуговуючий  кооператив  «Липки»
земельна ділянка №  5 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   27 лютого   2020 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Безуглого А.П.

Розглянувши заяву  гр. про  уточнення місця розташування земельної
ділянки  кадастровий  номер  5924788700:01:003:0105  в  обслуговуючому
кооперативі «Липки» , яка належить  на праві приватної власності, керуючись
ст.  31  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної  ділянки кадастровий
номер  5924788700:01:003:0105,  яка  належить  гр.  на  праві   приватної
власності,  а  саме:  Сумська  область  Сумський  район,  територія
Нижньосироватської  сільської  ради,  обслуговуючий  кооператив  «Липки»
земельна ділянка №  6 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   27 лютого   2020 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Безуглого А.П.

Розглянувши заяву  гр. про  уточнення місця розташування земельної
ділянки  кадастровий  номер  5924788700:01:003:0123  в  обслуговуючому
кооперативі «Липки» , яка належить  на праві приватної власності, керуючись
ст.  31  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної  ділянки кадастровий
номер  5924788700:01:003:0123,  яка  належить  гр.  на  праві   приватної
власності,  а  саме:  Сумська  область  Сумський  район,  територія
Нижньосироватської  сільської  ради,  обслуговуючий  кооператив  «Липки»
земельна ділянка №  7 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   27 лютого   2020 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Безуглого А.П.

Розглянувши заяву  гр. про  уточнення місця розташування земельної
ділянки  кадастровий  номер  5924788700:01:003:0106  в  обслуговуючому
кооперативі «Липки» , яка належить  на праві приватної власності, керуючись
ст.  31  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної  ділянки кадастровий
номер  5924788700:01:003:0106,  яка  належить  гр.  на  праві   приватної
власності,  а  саме:  Сумська  область  Сумський  район,  територія
Нижньосироватської  сільської  ради,  обслуговуючий  кооператив  «Липки»
земельна ділянка №  8 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   27 лютого   2020 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Безуглого А.П.

Розглянувши заяву гр. про  уточнення місця розташування земельної
ділянки  кадастровий  номер  5924788700:01:003:0122  в  обслуговуючому
кооперативі «Липки» , яка належить  на праві приватної власності, керуючись
ст.  31  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної  ділянки кадастровий
номер  5924788700:01:003:0122,  яка  належить  гр.  на  праві   приватної
власності,  а  саме:  Сумська  область  Сумський  район,  територія
Нижньосироватської  сільської  ради,  обслуговуючий  кооператив  «Липки»
земельна ділянка №  9 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   27 лютого   2020 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Безуглого А.П.

Розглянувши заяву гр. про  уточнення місця розташування земельної
ділянки  кадастровий  номер  5924788700:01:003:0104  в  обслуговуючому
кооперативі «Липки» , яка належить  на праві приватної власності, керуючись
ст.  31  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної  ділянки кадастровий
номер  5924788700:01:003:0104,  яка  належить  гр.  на  праві   приватної
власності,  а  саме:  Сумська  область  Сумський  район,  територія
Нижньосироватської  сільської  ради,  обслуговуючий  кооператив  «Липки»
земельна ділянка №  10 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   27 лютого   2020 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Безуглого А.П.

Розглянувши заяву  гр. про  уточнення місця розташування земельної
ділянки  кадастровий  номер  5924788700:01:003:0121  в  обслуговуючому
кооперативі «Липки» , яка належить  на праві приватної власності, керуючись
ст.  31  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної  ділянки кадастровий
номер  5924788700:01:003:0121,  яка  належить  гр.  на  праві   приватної
власності,  а  саме:  Сумська  область  Сумський  район,  територія
Нижньосироватської  сільської  ради,  обслуговуючий  кооператив  «Липки»
земельна ділянка №  11

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   27 лютого   2020 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Безуглого А.П.

Розглянувши заяву  гр. про  уточнення місця розташування земельної
ділянки  кадастровий  номер  5924788700:01:003:0103  в  обслуговуючому
кооперативі «Липки» , яка належить  на праві приватної власності, керуючись
ст.  31  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної  ділянки кадастровий
номер  5924788700:01:003:0103,  яка  належить  гр.  на  праві   приватної
власності,  а  саме:  Сумська  область  Сумський  район,  територія
Нижньосироватської  сільської  ради,  обслуговуючий  кооператив  «Липки»
земельна ділянка №  12 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   27 лютого   2020 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Безуглого А.П.

Розглянувши заяву  гр. жителя м. Суми вул. Супруна буд. 14, кв. 63 про
уточнення  місця  розташування  земельної  ділянки  кадастровий  номер
5924788700:01:003:0120  в  обслуговуючому   кооперативі  «Липки»  ,  яка
належить  на праві приватної власності,  керуючись  ст.  31 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком   Нижньосироватської
сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної  ділянки кадастровий
номер  5924788700:01:003:0120,  яка  належить  гр.  на  праві   приватної
власності,  а  саме:  Сумська  область  Сумський  район,  територія
Нижньосироватської  сільської  ради,  обслуговуючий  кооператив  «Липки»
земельна ділянка № 13 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   27 лютого   2020 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Безуглого А.П.

Розглянувши заяву  гр. про  уточнення місця розташування земельної
ділянки  кадастровий  номер  5924788700:01:003:0117  в  обслуговуючому
кооперативі «Липки» , яка належить  на праві приватної власності, керуючись
ст.  31  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної  ділянки кадастровий
номер  5924788700:01:003:0117,  яка  належить  гр.   на  праві   приватної
власності,  а  саме:  Сумська  область  Сумський  район,  територія
Нижньосироватської  сільської  ради,  обслуговуючий  кооператив  «Липки»
земельна ділянка № 14 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   27 лютого   2020 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Безуглого А.П.

Розглянувши заяву  гр. про  уточнення місця розташування земельної
ділянки  кадастровий  номер  5924788700:01:003:0115  в  обслуговуючому
кооперативі «Липки» , яка належить  на праві приватної власності, керуючись
ст.  31  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної  ділянки кадастровий
номер  5924788700:01:003:0115,  яка  належить  гр.  на  праві   приватної
власності,  а  саме:  Сумська  область  Сумський  район,  територія
Нижньосироватської  сільської  ради,  обслуговуючий  кооператив  «Липки»
земельна ділянка № 15 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   27 лютого   2020 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Безуглого А.П.

Розглянувши заяву  гр. жителя м. Суми вул. Супруна буд. 14, кв. 63 про
уточнення  місця  розташування  земельної  ділянки  кадастровий  номер
5924788700:01:003:0113  в  обслуговуючому   кооперативі  «Липки»  ,  яка
належить  на праві приватної власності,  керуючись  ст.  31 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком   Нижньосироватської
сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної  ділянки кадастровий
номер  5924788700:01:003:0113,  яка  належить  гр.  на  праві   приватної
власності,  а  саме:  Сумська  область  Сумський  район,  територія
Нижньосироватської  сільської  ради,  обслуговуючий  кооператив  «Липки»
земельна ділянка № 16 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   27 лютого   2020 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Безуглого А.П.

Розглянувши заяву  гр. про  уточнення місця розташування земельної
ділянки  кадастровий  номер  5924788700:01:003:0119  в  обслуговуючому
кооперативі «Липки» , яка належить  на праві приватної власності, керуючись
ст.  31  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної  ділянки кадастровий
номер  5924788700:01:003:0119,  яка  належить  гр.  на  праві   приватної
власності,  а  саме:  Сумська  область  Сумський  район,  територія
Нижньосироватської  сільської  ради,  обслуговуючий  кооператив  «Липки»
земельна ділянка № 17

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   27 лютого   2020 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Безуглого А.П.

Розглянувши заяву  гр. про  уточнення місця розташування земельної
ділянки  кадастровий  номер  5924788700:01:003:0101  в  обслуговуючому
кооперативі «Липки» , яка належить  на праві приватної власності, керуючись
ст.  31  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної  ділянки кадастровий
номер  5924788700:01:003:0101,  яка  належить  гр.  на  праві   приватної
власності,  а  саме:  Сумська  область  Сумський  район,  територія
Нижньосироватської  сільської  ради,  обслуговуючий  кооператив  «Липки»
земельна ділянка № 18 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   27 лютого   2020 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Безуглого А.П.

Розглянувши заяву  гр. про  уточнення місця розташування земельної
ділянки  кадастровий  номер  5924788700:01:003:0102  в  обслуговуючому
кооперативі «Липки» , яка належить  на праві приватної власності, керуючись
ст.  31  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної  ділянки кадастровий
номер  5924788700:01:003:0102,  яка  належить  гр.  на  праві   приватної
власності,  а  саме:  Сумська  область  Сумський  район,  територія
Нижньосироватської  сільської  ради,  обслуговуючий  кооператив  «Липки»
земельна ділянка № 19 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   27 лютого   2020 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Безуглого А.П.

Розглянувши заяву  гр. про  уточнення місця розташування земельної
ділянки  кадастровий  номер  5924788700:01:003:0114  в  обслуговуючому
кооперативі «Липки» , яка належить  на праві приватної власності, керуючись
ст.  31  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної  ділянки кадастровий
номер  5924788700:01:003:0114,  яка  належить  гр.  на  праві   приватної
власності,  а  саме:  Сумська  область  Сумський  район,  територія
Нижньосироватської  сільської  ради,  обслуговуючий  кооператив  «Липки»
земельна ділянка № 20 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин


